
Word jij onze nieuwe collega?
Bedrijfsprofiel
Inducon BV Zwembadtechniek is 43 jaar geleden opgericht en inmiddels uitgegroeid tot 
een internationaal opererend bedrijf met ruim 40 medewerkers. Service en kwaliteit staan 
bij ons voorop. Bij Inducon werken we met een team specialisten aan ontwerp, realisa-
tie, onderhoud en beheer van technische installaties voor zowel openbare zwembaden 
als privé zwembaden. Vaak complexe projecten, altijd klant specifieke opdrachten, ge-
realiseerd in binnen- en buitenland. We zetten innovatieve techniek in op een efficiënte 
en duurzame manier en zijn specialist in folie-afdekkingen, lamellen vouw- en rolafdek-
kingen, warmte isolerende afdekkingen voor zwembaden, beweegbare en beloopbare 
zwembadvloeren, en beweegbare keerwanden. 

Medewerker Folieloods
Wat ga je doen?
In de folieloods worden folies, lamelafdekkingen en zonnecollectoren vervaardigd  vol-
gens instructies en/of tekening. In de functie van Medewerker Folieloods vervaardig je 
folie-afdekkingen en verwante producten middels het uitmeten, verwerken en lassen van 
kunststoffen.
In de functie van Medewerker Folieloods zorg je samen met je collega dat jouw werk op 
tijd klaar is en je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit en correcte uitvoer van de werk-
zaamheden. Terugkoppeling van de voortgang vindt plaats aan het Hoofd Afdekkingen. 

Werkzaamheden 
• Het vervaardigen van folies volgens (technische) tekeningen
• Het vervaardigen van zonnecollectoren
• Het uitmeten, verwerken en lassen van folie-afdekkingen
• Voorbereiding tekening controleren
• Op locatie uitvoeren van installatie/montage/reparatie van of aan Inducon produc-
ten
• Tijdige, kwalitatieve en correcte uitvoer van de opgedragen werkzaamheden
• Bewaking eigen voorraad

Deze functie vereist van jou:
•  MBO niveau 3 werk en denk vermogen
•  Algemene technische en mechanische vaardigheden
•  Het begrijpen van complexe folie tekeningen
•  Je bent handig, hebt technisch inzicht en je pikt snel nieuwe dingen op
•  Je hebt rekenkundig inzicht en kunt met maatvoering omgaan
•  VCA Basis 
•  Geldig rijbewijs
•  Goede beheersing van de Nederlandse taal
•  Het begrijpen van complexe montage delen
•  Nauwkeurig en gestructureerd werken

Wat bieden wij jou?
•  Een functie in een ambitieuze en dynamische werkomgeving
•  Een baan met ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden 
•  Salariëring conform CAO Metaal en techniek 
•  Goede pensioenregeling (PMT)
•  Bij een dienstverband van 38 uur per week 25 vrije dagen per jaar en 13 ADV da  

 gen zodat werk en privé goed in balans is te houden
•  Goede secundaire arbeidsvoorwaarden en reiskostenvergoeding
•  De informele, collegiale organisatie zorgt voor een optimale werkomgeving en een  

 prettige werksfeer
•  Inducon investeert in duurzame samenwerkingen, niet alleen met klanten maar ook  

 met de medewerkers. 

Contact & Informatie
Spreekt Inducon en deze vacature je aan? Solliciteer meteen en stuur je cv met motivatie 
aan:

Inducon B.V. Zwembadtechniek  t.a.v. Loes Koops
Bathoorn 3
9411 SE  BEILEN    of via mail l.koops@inducon.nl


